WORD LEVEL-COACH!

OPLEIDING TOT LEVEL-COACH:

Wil jij coach worden, of je eigen werkwijze als zorgverlener/coach

De opleiding tot Level-coach bestaat uit twee modules:

verbreden en verdiepen?
Wil jij werken met de nieuwste psychologische technieken vanuit
de kwantumpsychologie?
Wil jij leren taal in te zetten om het brein op de juiste wijze

1.

De module Level practitioner
de module bestaat uit 5 blokken van 2 bijeenkomsten.

2. De module Level advanced
de module bestaat uit 5 verdiepingsdagen.

te kunnen beïnvloeden?
De opleiding tot Level-coach is ontwikkeld vanuit de visie van de
Wil jij in één gesprek de kern van een probleem boven
tafel hebben?
Wil jij leren je voelsprieten in te zetten op een eigen wijze?
Wil jij leren hoe de verschillende lagen van bewustzijn werken?

kwantumpsychologie, waarin er uitgegaan wordt van een krachtig
zelfherstellend vermogen in het brein, dat op de juiste manier aangesproken dient te worden. In de opleiding tot Level-coach leer
je hoe je, met gebruik van de juiste technieken, het volledig zintuiglijke systeem aanspreekt om processen uit een negatieve spiraal te

Wil jij een nieuw avontuur aangaan, dat jouw leven en de kijk op

trekken en in een flow te zetten.

het leven verandert?
Word Level-coach en Rewrite your own life

REWRITE YOUR OWN LIFE
LEVEL
PSYCHOLOGIE
OPLEIDING
EEN NIEUWE BENADERING
OP DE KWANTUMPSYCHOLOGIE
Taal is een tool, een tool om het brein aan te zetten
tot een zelf herstellend vermogen.

IS DE OPLEIDING WAT VOOR MIJ?
De opleiding is geschikt voor professionals op psychologisch vlak,

DE MODULE LEVEL ADVANCED BESTAAT
UIT 5 VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN:

zoals coaches, psychologen, psychiaters, SPV-ers en mediators
of andere beroepen waarin communicatie de hoofdrol speelt.

Bijeenkomst 1 Veel voorkomende obstakels en valkuilen
Bijeenkomst 2 Verdieping van de TREM
Bijeenkomst 3 Flexibel werken met de TREM,

WAT IS KWANTUM PSYCHOLOGIE?

associatiesleutels en ketens
Bijeenkomst 4 Verdieping Postulaten en de

Kwantum psychologie is ontwikkeld in de jaren 80 door Stephen
Wollinsky. Hij ging uit van een ontologisch perspectief, Ontologisch

associatie-dissociatie-associatie techniek
Bijeenkomst 5 Rewrite Your Own Life!

perspectief is de wetenschap van het ZIJN.

DRAMA3HOEK EN BALANS3HOEK
De Drama3hoek wordt als meetlat gebruikt om direct inzicht te geven in de tegenwerkende patronen waar wij in ons dagelijks leven
in vastzitten. Dader-Slachtoffer-Redder.
Het laat op simpele wijze zien waar we vast lopen. De coachtechnieken waarmee wij werken zijn erop gericht om dit patroon te
doorbreken. Hierdoor komt iemand weer in contact met de eigen
ZIJNstaat. Dit laat het potentieel en de authenticiteit weer spreken
in het leven. Vervolgens leiden wij de cliënt in de Balans3hoek,
waarin men uitdagingen tegenkomt (Uitdager), maar hier acties op
zet (Doener) die in lijn zijn met de eigen visie op het leven (Coach),

Het verschil tussen de huidige psychologie en kwantum psychologie is dat de huidige psychologie werkt vanuit een cognitieve visie,
kwantum psychologie daarentegen werkt holistisch. De verschillende coach technieken die door Level psychologie ontwikkeld zijn,
spreken het hele zintuiglijke systeem van de mens aan.

MICROBEWUSTZIJN
Fenomenologie is een onderzoeksmethode die de overeenkomst
van mens en werkelijkheid onderzoekt. Microbewustzijn is daar een
voorbeeld van. Een mens heeft maar twee keuzes in het leven en
dat is, of we gaan het aan of we vluchten er van weg. Zie het voor
je als een voetbalveld en een tribune. Als men op de middenstip

WAT LEER JE IN DE MODULE LEVEL
PRACTITIONER?

staat dan blijf je in verbinding met je ZIJNstaat in het hier en nu. Op
de tribune beschouwen wij meer en maken aannames over hoe iets
zou moeten zijn.

In de Module Level Practitioner leer je in 5 blokken van
2 dagen de volgende technieken:

in de richting van wat iemand in dit leven wil neerzetten.

Microbewustzijn is de middenstip, ik voel, ik ben!,
Tribune is, ik vind en wat moet.

Blok 1 Microbewustzijn

HERKENNEN ERKENNEN ACCEPTATIE
(HEA)
Loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe laten wij iets los,
dat wij niet fysiek vasthouden?
HEA staat voor Herken-Erken-Acceptatie.
Herkennen is snappen hoe iets werkt, dit is een cognitief proces,
Erkennen is dat het werkelijk voelbaar wordt. De herkenning is niet
alleen een herkenning meer maar men voelt ook dat het zo is. Dit

Blok 2 Drama3Hoek en Balans3hoek

Door te leven vanuit microbewustzijn ervaart men het leven vanuit

geeft de mogelijkheid om het acceptatieproces in te stappen. Deze

Blok 3 Herkennen Erkennen Acceptatie

het hier en nu. Het hier en nu laat je altijd meebewegen in een flow.

beweging heeft een logisch gevolg en dat is loslaten. Loslaten is

Blok 4 Werken met Postulaten

Als je uit het hier en nu stapt (tribune) dan levert dat vaak stress op.

dus niet iets wat men moet en kan doen, loslaten gebeurt. Herken-

Blok 5 TREM en associatiesleutels

Microbewustzijn betekent het leven en ervaringen tegen een eigen
licht aanhouden in de mogelijkheid van beleven in het nu.

nen Erkennen Acceptatie is de sleutel tot verandering en het hart
van de kwantumpsychologie.

WERKEN MET POSTULATEN
Een postulaat is een lading die vanuit het onderbewuste door onze
communicatie hoorbaar is.

Als ik veel negatieve gedachtes heb dan zullen er altijd negatieve

Door de juiste suggestie te geven die passend is voor de nieuwe

associatieketens geactiveerd worden die daaraan gerelateerd

herprogrammering van het brein kan de coach de juiste associa-

zijn. Dit is hoorbaar in mijn taalgebruik. Onze taal draagt, tijd,

tieketen openen en de amygdala sluit weer. Op dat moment is een

ruimte, energie en materie woorden met zich mee. De Level-coach

oude emotie ontladen en zal deze zich niet meer in onze dagelijkse

Als men iets vertelt en je hoort bij een bepaald woord in de zin

hoort tijdens het consult de taal waar de cliënt vanuit spreekt. De

triggers laten zien. Bij Level psychologie gebruiken we de TREM

dat de volume van de stem harder wordt, dan is dat een lading die

Level-coach gebruikt de juiste taal om nieuwe associatieketens te

om het proces van associatie-dissociatie-associatie te bewerkstel-

vanuit het onderbewuste het woord belaadt. Dit noemen wij vanuit

openen waardoor een nieuw perspectief in het emotioneel proces

ligen.Het is een krachtige tool die snel en effectief het brein in een

Level psychologie een postulaat. Door met postulaten te werken

bij de cliënt ontstaat. Het veranderproces wat op dat moment in

zelfherstellend vermogen zet. Leven vanuit het hier en nu is toch

kan de coach door de woorden heen lezen en door de juiste

werking gaat, brengt de cliënt weer terug naar het hier en nu

veel fijner dan continu oude tegenwerkende emoties voelen in ons

vraagstelling op de postulaat, tot een basale geloofsovertuiging van

(microbewustzijn).

dagelijks leven.

de cliënt komen. Een basale geloofsovertuiging begint altijd met IK
BEN… het niet waard, niet goed genoeg, falen, etc. Doordat de HEA
(herken-erken-acceptatie) in werking gezet wordt, kan de basale
geloofsovertuiging loskomen.

ASSOCIATIESLEUTELS
De nieuwste ontdekkingen in de werking van het brein is om het

Werken met postulaten geeft direct inzicht en brengt je bij een

brein te laten bewegen en zichzelf om te programmeren in associa-

nieuwe krachtige motivatie om het proces aan te gaan vanuit de

tie-dissociatie-associatie.

hulpvraag.

Onze emotionele wereld wordt opgebouwd in de leeftijd van
geboorte tot ongeveer 7 jaar. De amygdala slaat in het brein de

TREM EN ASSOCIATIEKETENS

emoties op die wij ervaren in de verschillende gebeurtenissen in

Tijd-ruimte-energie-materie is de taal die wij spreken.

worden geleid naar oude emoties die de amygdala opgeslagen

Ons brein volgt altijd het woord dat wij denken, vertellen en of

heeft in deze vroege kindertijd. Dus alles wat je nu voelt tijdens een

horen. Het brein draagt veel neurale netwerken in zich mee. Het

trigger, is eigenlijk een oude emotie.

zijn als het ware allemaal webben van geheugen, opgebouwd door

Associatiesleutels in coaching zorgen ervoor dat het brein vanuit

onze ervaringen in het leven. Hier zitten associatieketens in. Een

een associatie in een dissociatie gaat. Op het moment dat een

associatieketen is een ketting van herinneringen die geactiveerd

mens gedissocieerd is dan gaat de amygdala als een bloem open

wordt bij het horen van een woord. Denk maar eens aan je lage

waardoor het brein suggestibel wordt.

schoolperiode. Wat je brein nu doet, het opent een associatieketen
met herinneringen over die schoolperiode. Dit is een onbewust en
automatisch proces, het brein volgt altijd!

deze periode van ons leven. Al onze triggers in ons verdere leven,

REWRITE YOUR OWN LIFE!

KOSTEN

Als de ingesleten karrensporen en dode paarden, die in het leven

De module Level practitioner kost € 1970,- inclusief btw.

worden voortgetrokken open gebroken en ontladen zijn, is het tijd

De module Level Advanced kost € 1290,- inclusief btw

voor een frisse wind, de Flow! Door middel van de TREM kan de
juiste taal worden gevormd, gebaseerd op de woorden die voortkomen uit de borrelende energie van het potentieel. En zo wordt de
beleving van de werkelijkheid opnieuw geschreven.
Rewrite your own Life!

INTERESSE?
Wil jij buiten de box gaan en op een totaal nieuwe wijze invulling
geven aan jouw gesprekken?

JAMES VAN WEEREN
LEVEL-COACH & TRAINER
James van Weeren begon 25 jaar geleden op een no nonsens manier psychologische methodieken te ontwikkelen.

Voor meer informatie kun je terecht op www.levelpsychologie.nl

Op een autodidacte wijze combineerde hij intuïtie, kwan-

of neem contact met ons op via info@levelpsychologie.nl

tumfysica, spiritualiteit en psychologie tot de Level therapie.

telefoon 06 140 444 59

MARLEEN HEIJSTEEG
LEVEL-COACH & TRAINER
Marleen Heijsteeg, heeft een achtergrond als
GZ-psycholoog en Mfn-registermediator. Zij kenmerkt
zich door een sterk empathisch en analytisch vermogen.
In haar werk maakt zij veel gebruik van technieken uit
de kwantumpsychologie.

